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Introdução: Para a Organização Mundial da Saúde a velhice começa a partir dos 60 anos de 

idade nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil, o país envelheceu de forma rápida e 

intensa. A cada ano 650 mil novos idosos são incorporados na população, em sua maioria de 

baixo nível social e educacional com prevalência de doenças crônicas causadoras de 

limitações e incapacidades [1,3]. Isso repercutiu diretamente na área da saúde, que passou 

então a necessitar de uma reorganização do sistema. No Brasil é constitucional o direito 

universal e integral a saúde desde 1988, direito esse, legitimado com a criação do Sistema 

Único de Saúde [1]. E é com ele também que o Estado passou, com a Política Nacional da 

Pessoa Idosa (PNI), em 2004, a assegurar e promover a autonomia, integração e participação 

efetiva da população que envelhece no país, reafirmando seu direito a saúde nos diversos 

níveis de atenção. É com a PNI que diversas diretrizes foram criadas, como: promoção do 

envelhecimento saudável, atenção integral a saúde; provimento de recursos capazes de 

assegurar a qualidade da atenção á saúde da pessoa idosa, estabelecendo níveis de prevenção, 

tratamento e reabilitação de patologias próprias dessa faixa etária para que fosse garantido 

esse direito [1]. Várias estratégias vêm sendo criadas para que os princípios da universalidade, 

integralidade e equidade, próprios do SUS, possam ser operacionalizados pelos serviços 

voltados para a saúde do idoso. Este é o caso do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso 

(PROADI) que presta assistência domiciliar a pacientes idosos egressos da internação do 

Hospital João -de Barros Barreto (HUJBB) da cidade de Belém/PA. A visita domiciliar é uma 

estratégia utilizada por diversos profissionais da saúde que busca proporcionar atendimento e 

acompanhamento aos pacientes no seu local de residência quando há dificuldade ou 

impossibilidade deste se deslocar até o profissional de saúde [2]. O crescimento do 

atendimento domiciliar no Brasil é recente e é uma forma de buscar uma saída para as 

inúmeras internações hospitalares de altos custos, devido a ocupação de um leito por muito 

tempo dentro de um hospital [2]. Objetivos: Relatar a experiência de residentes de Psicologia 

participantes do PROADI a partir da importância do atendimento psicológico no contexto 

domiciliar ofertado a esses pacientes idosos e suas famílias. Descrição da Experiência: O 

presente trabalho relata a experiência da prática da psicologia hospitalar, de março a outubro 

de 2019 no Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso (PROADI), bem como compartilha 

os aprendizados e desafios encontrados neste cenário. O Programa de Assistência Domiciliar 

ao Idoso (PROADI) presta assistência a pacientes idosos egressos da internação. A média de 

pacientes atendidos é de dez pacientes por mês, no entanto, cada paciente leva de 30 a 90 dias 

até sair do Programa, já que a finalidade do PROADI é fazer a transição entre a alta hospitalar 

e a volta do paciente ao seu dia-a-dia normal. O PROADI também contribui para a redução do 

tempo da internação hospitalar, do risco de reinternação e de infecção hospitalar, assim como 

acelera a recuperação do paciente pelo fato de estar no convívio da família. As doenças 

crônico-degenerativas são as que mais atingem os idosos [3]. A diabetes, Hipertensão e lesões 

por pressão, bem como os diagnósticos que exigem oxigenoterapia domiciliar são os mais 

encontrados nos pacientes do programa. Principalmente os casos que envolvem amputação 
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após complicações da diabetes. As visitas domiciliares são realizadas 5 vezes por semana e 

conta com profissionais das áreas Médica, Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, 

Fisioterapia e Psicologia. Dessa forma, a avaliação do idoso é global e envolve uma equipe 

multiprofissional buscando atingir o seu bem-estar integral. Cada dia da semana uma equipe é 

responsável por estar realizando a visita na casa desses pacientes. Um carro e motorista são 

disponibilizados para isso. Os atendimentos psicológicos são realizados sempre as quintas-

feiras por duas residentes do Programa Saúde do Idoso, sob a supervisão de um tutor. Uma 

escala é feita mensalmente, de modo que cada paciente seja atendido pelo menos uma vez por 

mês. Esses atendimentos duram em média 50 minutos e tanto paciente como seus cuidadores 

são atendidos. As demandas psicológicas envolvem sofrimento corporal e emocional; tristeza, 

sensação de abandono e fardo para a família, angustia e depressão diante de mudanças 

significativas após o adoecimento; pouco suporte familiar. As intervenções estão relacionadas 

a promoção do cuidado de si; psicoeducação; validação de sentimentos; intervenção na dor; 

orientação a pacientes e familiares; abordar relacionamentos interpessoais, adesão ao 

tratamento, manejo de cuidados das equipes, abordar aspectos relacionados à morte e ao luto, 

e outros. Resultados: As atividades desenvolvidas pelo PROADI favoreceram o aprendizado 

das residentes em Psicologia, contribuindo para um aprimoramento profissional. De uma 

forma geral, pôde-se perceber que houve melhora emocional e relacional de alguns pacientes, 

melhora na adesão ao tratamento a medida que os atendimentos são realizados, melhora do 

humor e da qualidade de vida. A experiência relatada é um importante registro da atuação 

profissional da Psicologia na atenção voltada para a população idosa e possibilitou a 

compreensão acerca do cenário demonstrado, e também a percepção do quanto é importante a 

atuação da Psicologia no PROADI, buscando para os idosos uma assistência integral e 

contínua, que muitas vezes não é garantida no restaste da rede. Conclusão: É de fundamental 

importância o papel do psicólogo na participação e atuação no programa, a fim de 

proporcionar a assistência à saúde, de acordo com as necessidades do paciente, de sua 

subjetividade, e o meio em que ele vive, ampliando a sua atenção para a família e equipe. Para 

as residentes foi possibilitado entrar em contato e trabalhar questões que são próprias do 

adoecimento após alta hospitalar, dificuldades essas, que não podem ser vistas na internação, 

como por exemplo, as limitações que os pacientes que necessitam de oxigênio domiciliar 

enfrentam em seu dia a dia. Bem como, refletir sobre a importância de um trabalho 

multiprofissional. O atendimento psicológico no PROADI é uma estratégia de saúde 

desenvolvida e tem por finalidade prevenir ou melhorar a saúde dos indivíduos, minimizando 

as reinternações e promovendo diminuição de sofrimento emocional através de escuta 

qualificada, mas há muito a ser feito ainda, os desafios são enormes, principalmente porque 

esbarram em questões sociais, culturais, políticas e econômicas maiores, que envolvem o 

sistema de saúde como um todo. 
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